
ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.98.2016 

BURMISTRZA  GOGOLINA 

z  dnia  20  lipca  2016 r. 

 

w  sprawie: dokonania  zmian  w  planie  finansowym dochodów i  wydatków  budżetu  Gminy Gogolin  

na 2016 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz.446) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938  

i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 

1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:  

 

§  1 

 

Stosownie do Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2016 r. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie dokonania 

zmian budżetu gminy na 2016 rok. 
 

A. Urząd  Miejski  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    dochodów     w kwocie 71 086,12 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 71 086,12 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 40 933,87 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)  w kwocie 40 933,87 zł 
 

Rozdział 80110 Gimnazja      w kwocie 29 574,03 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)  w kwocie 29 574,03 zł 
 

Rozdział 80150 Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,  

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

szkołach artystycznych    w kwocie      578,22 zł 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)  w kwocie     578,22 zł; 

 

 

2)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   3 366,22 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   3 366,22 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   3 362,22 zł 

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub  

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych     w kwocie   2 955,24 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      406,98 zł 
 

 



 2 

Rozdział 80150 Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,  

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

szkołach artystycznych    w kwocie          4,00 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie          4,00 zł. 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 2  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 12 439,76 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 12 439,76 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 12 390,26 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 12 390,26 zł 
 

Rozdział 80150 Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,  

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

szkołach artystycznych    w kwocie        49,50 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie        49,50 zł. 

 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 15 345,45 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 15 345,45 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie 15 221,70 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 15 221,70 zł 
 

Rozdział 80150 Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,  

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

szkołach artystycznych    w kwocie       123,75 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie       123,75 zł. 

 

 

B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Malni 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   5 222,40 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   5 222,40 zł 

   w tym: 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   4 821,43 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   4 821,43 zł 
 

Rozdział 80150 Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji  

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,  

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz  

szkołach artystycznych    w kwocie      400,97 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie      400,97 zł. 
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B. Oświata – Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Kamieniu Śl. 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie   5 138,26 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie   5 138,26 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe     w kwocie   5 138,26 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie   5 138,26 zł. 

 

 

B. Oświata –Zespół Szkół  w  Gogolinie 
 

1)  zwiększa   się    budżet    po    stronie    wydatków     w kwocie 29 574,03 zł 

w tym: 

Zadania zlecone 

Dział 801 Oświata i wychowanie     w kwocie 29 574,03 zł 

Rozdział 80110 Gimnazja      w kwocie 29 574,03 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   w kwocie      292,80 zł 

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  w kwocie 29 281,23 zł. 

 

§  2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


